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Spoštovane 

Krepko smo že v letu 2006 in s polno vnemo korakamo 
naredili v letu 2005. Dogodkov ni bilo malo. Največji dog
DJS Nuclear Energy for New Europe 2005, ki je tokrat po
Na Bledu se je septembra zbralo preko 200 udeležencev
uspešne doslej. Tradicionalno letno srečanje je bilo že š
predavanje o rekonstrukciji Centralnega skladišča nizko 
pereči problematiki zagotavljanja kadrov in znanja na po
izobraževanja in raziskav na področju miroljubne upora
ekskurzijami. Obiskali smo Mednarodno agencijo za jedrsk

Konec leta smo vsi člani društva prejeli zgoščenko s Pojm
glavnega urednika izr. prof. dr. Leona Cizlja je bila zaklju
usklajeni vsi prevodi, sopomenke, pomene in področja,
besedami. Pojmovnik je vsakomur dostopen tudi na spletn

V letu 2005 je izšlo osem številk “Jedrca”, našega glasila
Marljiva urednica Jedrca je bila in ostaja tudi v letu 2006
skupščini. Pregledali smo delovanje društva v predpretekle
dejavni sta bili v lanskem letu tudi sekciji društva Mreža ml

Mreža mlade generacije, ki jo je v letih od 2003 do 20
zastavljene cilje. Dobro vodena mlada in zagnana delo
omenim le sodelovanje na sejmu zaposlitvenih priložnosti
zgibanke DJS ter strokovne ekskurzije. To je tudi dobra p
Robertu Bergantu, ki si je prav tako zastavilo obsežen prog

Sekcija ALFA, ki jo vodi mag. Nadja Železnik, je v letu 
varnosti za splošno javnost. V letu 2005 so članice se
predvsem sodelovanje z Neformalno zvezo slovenskih fizič

Velik uspeh našega društva je tudi izvolitev Milene Čern
finance. 

Vsem, ki ste s svojim delom pripomogli k uspešnemu delo
sodelovanju tudi v tem letu. Naj posebej izpostavim sekr
DJS, pa seveda vse, ki ste se udeleževali naši dogodkov i
se nam obeta veliko zanimivih dogodkov, ki jih bo organiz
ples DJS, ki bo potekal v soboto 11.3.2006 v restav
gospodarstvo, mag. Andrej Vizjak. Iskreno vabljeni!  

Uredila Milena Černilogar 
 

 
 
 
V predprodaji lahko vstopnice za ples kupite pri: 

IJS – Darja Stich (01) 588 52 96,  
URSJV - Marija Zaviršek (01) 472 11 12,  
ARAO - Martina Pibernik (01) 236 32 12,  
NEK - Irena Urbanč (07) 480 22 22.  
 

e, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju njegovih 

članice, spoštovani člani

novim nalogam in ciljem naproti. Pregledali s
odek v preteklem letu je bila ponovno mednar
tekala pod vodstvom prof. dr. Boruta Mavka in
 iz več kot dvajsetih držav, kar uvršča konfer

tirinajsto po vrsti. V letu 2005 je društvo organ
in srednje radioaktivnih odpadkov. Posebno 
dročju jedrske energije in organizirali javno r
be jedrske energije«. Nadaljevali pa smo tu
o energijo in jedrsko elektrarno Bohunice.  

ovnikom jedrske tehnike in varstva pred sevan
čena uskladitev vsebine spletne in knjižne raz
 ki jih spletno orodje vrne pri poizvedovanju
i strani društva.  

, preko katerega svoje člane obveščamo o ak
 Milena Černilogar-Radež. V maju smo se čla
m letu in določili smernice ter program dela v l
ade generacije in sekcija Alfa.  

05 vodila mag. Simona Sučić, je uspela do
vna skupina je organizirala številne odmevn
, organizacijo odbojkarskega prvenstva, izdelav
opotnica novemu vodstvu MMG in njegovemu
ram dela. 

2005 nadaljevala s predavanji na področju je
kcije aktivno sodelovale tudi na drugih podro
ark in mednarodno organizacijo WIN Global. 

ilogar-Radež v najožje vodstvo ENS, kjer so 

vanju DJS v letu 2005, se iskreno zahvaljujem
etarja društva dr. Igorja Lengarja ter člane U

n nam s tem vlili energije za nadaljnje delo. Tud
iralo društvo ali katera od njegovih sekcij. Eden
raciji Mpapatuki v Grosupljem. Častni gost

Dr. Romana Jordan Cizelj

Radež, URSJV, e-mail: nss@ijs.si.  

članov.  
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Poročilo o delu Mreže mlade  
Generacije v letu 2005 

 
Poročilo o delu sekcije Alfa v letu 2005 

 
Mreža mlade generacije, se je konec minulega leta sestala na 
rednem letnem srečanju, kjer smo pregledali in kritično ocenili 
delo v prejšnjem letu. Uspešno smo izvedli kar nekaj večjih 
projektov. V mesecu juniju smo organizirali, sedaj že 
tradicionalni Nuklearni turnir v odbojki. V zaključne boje so se 
uvrstila štiri najboljša moštva predtekmovanja, turnir pa smo 
zaključili s piknikom na katerega so bili povabljeni vsi 
tekmovalci, navijači, družine … 

Udeležili smo se Študentske 
arene, kjer smo predstavili DJS. 
Tovrstna izobraževalno – 
sejemska prireditev je namenjena 
študentom, dijakom ter bodočim 
delodajalcem, profesorjem in 
ostalim z namenom, da se na 
enem mestu ponudijo zbrane 
informacije in znanja, ki se tičejo 
tako študentov kot dijakov.  
Sodelovanje DJS na Areni je 
doseglo svoj namen, tako s 
stališča poslanstva društva kot 
tudi glede namena same 
prireditve. 

Pomemben projekt, ki smo ga izpeljali v lanskem letu, je bil 
Predstavitvena zgibanka DJS. Namenjena je informiranju 
najširše javnosti o članih, dejavnostih in poslanstvu DJS. V 
brošuri sta na kratko prikazani tudi obe sekciji društva, MMG in 
Alfa. V prvi nakladi je bilo natisnjenih 500 izvodov. Del sredstev 
za projekt je prispevalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo. 

Izpeljali smo še nekaj manjših projektov, ki so prav tako 
pomembni za delovanje MMG. Tako nam je končno uspelo 
pridobiti majice z logotipom Mreža mlade generacije. Nekajkrat 
smo se sestali na rednih delovnih sestankih, napisali smo nekaj 
prispevkov za Jedrce in poljudnih člankov za glasilo Mladinske 
sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije. 

Ob koncu uspešnega leta smo si začrtali tudi smernice za naprej. 
Idej je veliko, skušali jih bomo v čim večji meri tudi uresničiti. 
Kako uspešni bomo pri tem pa bomo videli ob koncu leta. 

Konec leta je potekel tudi dvoletni mandat vodstvu MMG, ki ga 
je v tem obdobju vodila mag. Simona Sučić. Po pravilih MMG 
mesto predsednika zasede podpredsednik, tako da je novi 
predsednik postal Robert Bergant. Za podpredsednika je bil 
izvoljen Marko Giacomelli. Na tem mestu bi se radi zahvalil 
dosedanji predsednici Simoni, ki je z veliko odločnostjo, željo in 
zavzetostjo dala sekciji novo in potrebno svežino. Novo vodstvo 
si bo močno trudilo nadaljevati uspešno začrtano pot. 

Na koncu pa bi rad k sodelovanju povabil vse, ki bi želeli 
sodelovati na tem področju ali pa vsaj od bližje spremljali kaj se 
dogaja v MMG. Oglejte si našo spletno stran 
http://www.djs.si/mmg/, kjer je predstavljeno naše delo in kjer 
najdete vse informacije, kako priti do nas. Veseli bomo vsakega 
novega člana. 

Dr. Robert Bergant, MMG 

 Tudi v letu 2005 je bila prioritna naloga sekcija ALFA, ki 
združuje predvsem ženske, ki se poklicno ukvarjamo z 
dejavnostmi na jedrskem in sevalnem področju, ozaveščati 
javnost o jedrskih in sevalnih dejavnostih, na katerih delujejo 
ženske ter omogočiti organizacijsko podporo ženskam v tej 
stroki. Program, ki ga je sekcija zastavila v začetku leta, je bil 
v celoti realiziran in doseženi so bili zastavljeni cilji. 

Delo Alfa sekcije je bilo v tem letu osredotočeno na 
sodelovanje z Neformalno zvezo slovenskih fizičark (NZSF), 
ki poteka zelo uspešno na 
več področjih. Alfa 
fizičarke smo predstavile 
poster z naslovom 
"Radioaktivnost v službi 
človeka". Potujoča razstava, 
ki predstavlja del obeležja 
Svetovnega leta fizike 2005 
je namenjena predvsem 
popularizaciji študija fizike med ženskami. Jesenski delovni 
sestanek smo zaključile z ogledom omenjene razstave o 
Slovenkah v fiziki. 

Sekcija je sodelovala pri pripravi publikacije Slovenke v fiziki 
in na predstavitvi sekcije Alfa na svetovnem kongresu fizičark 
v Braziliji. Z NZFS je sekcija sodelovala na Festivalu znanosti 
- oktober 2005, kjer je na okrogli mizi doc. dr. Maja Remškar 
iz NZSF poročala tudi o delu Alfa sekcije. Sekcija spremlja 
mednarodno izobraževanje na področju jedrske tehnologije. 
Informacijo o poletni šoli WNU 2006 na Švedskem in v 
Franciji smo posredovali tudi na spletu DJS. Za zgibanko DJS 
smo pripravili prispevek o delu sekcije Alfa V organizacijo 
WIN Global, ki šteje čez 20000 članov, smo vključili že več 
naših članic in za glasilo WINFO pripravili kratek prispevek o 
Alfa sekciji. Sodelovali smo z društvenim glasilom Jedrce in 
napovedovali dogodke ter tudi na ta način poročali drugim 
članom DJS o delu sekcije. 

Redno so bila organizirana predavanja za javnost, na katerih je 
bilo obravnavamo področje jedrske in sevalne varnosti. V letu 
2005 sta bili organizirani dve strokovni predavanji. Prvo je 
bilo predavanje profesorja Erika Van Hoveja v mesecu 
februarju na FDV. Profesor Erik Van Hove prihaja iz Univerze 
v Antwerpnu in je predaval o percepciji tveganih okoljskih 
projektov (kot je npr. odlagališče NSRAO) ter pridobivanja 
sprejemljivosti v javnostih za tovrstne projekte. Drugo je bilo 
predavanje prof. dr. Petra Stegnarja "Osiromašen uran v 
okolju" v mesecu novembru v Centru Evropa v Ljubljani. Obe 
predavanji sta bili namenjeni širšemu krogu obiskovalcev, ne le 
članom DJS. 

Ob koncu leta 2005 je sekcija štela več kot 30  članic iz 14 
organizacij. 

Mag. Nadja Železnik, Alfa sekcija 
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